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Cu planul pe zece luni îndeplinit

TARII. CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

roșu ORGAN AL COMUHUIUI MUNICIPAL WRflSANI AL P C I

Brigada nr. 1 producție de la I. M. Cîmpu lui Neag
• La încheierea a 9 luni: peste 84 900 tone de cărbune extras su

plimentar planului • 17 000 tone de cărbune realizate în plus față de 

sarcinile de plan alte acestei luni.

încă din primele zile ale 
lunii în curs, brigada nr. 
1 producție, din cadrul sec
torului carieră al minei 
Cîmpu lui Neag raporta 
îndeplinirea în devans a 
sarcinilor de plan aferente 
primelor zece luni din in
cest an. Sărbătorirea 
tui eveniment <: din 
brigăzii prilejuiește, 
odată, consemnarea

aces- 
viața 

tot- 
unui

detone
suplimen- 

planificate 
i harnică

plus de 102 000 1 
cărbune livrat 
tar sarcinilor 
de către această 
formație.

Utilizînd la capacitate u- 
tilajele din dotare, accen- 
tuînd pe întărirea ordinii 
și disciplinei, ca factori 
determinanți în creșterea 
productivității muncii, fo
losind din plin fiecare zi.

1986— producții cTt mal nnari
1987— pregâtit cît mai bine

ANCHETA NOASTRA PRINTRE CONDUCĂTORII
ÎNTREPRINDERILOR MINIERE

prielnică desfășurării acti
vității în carieră, brigada 
condusă de maistrul prin
cipal Constantin Toncea a 
obținut lună de lună re
zultate care au situat-o în 
fruntea întrecerii desfășu
rate între brigăzile 
producție ale carierei, 
zonele A și C, în care 
desfășoară activitatea for
mațiile de lucru conduse 
de’ ing. Alin Lazăr și sing.

Ion Copanu, se reițiarcă, 
prin activitatea rodnieă ce 
o susțin, excavatoriștii Da
niel Curteanu, Istvan Ma- 
the, Petru Droșa, buldoze- 
riștii Aurel Dan și Vasile 
Corbu și forezorul Victor 
Hîrșovescu, ca să amintim 
doar pe cîțiva din cei 55 
de membri ai respectivei 
brigăzi. (Gir. O.)

de
In 
își

Ing. Ioan Tudor și șeful echipei complexe de meseriași Gheorghe Nicolae. din 
cadrul brigăzii nr. 1 Petri la a IAC'MM, verifică stadiul de execuție a unui nou 
obiectiv. Foto: 6. GEORGESCU

Vibrantă adeziune la noua inițiativă
de pace a României socialiste

O pildă
Legea cu privire la ho- 

tărîrea de a se reduce, de 
către Republica Socialîs- 

șută 
și

militare și la 
în

1) Cum apreciați că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri întreprindeți pentru crea
rea condițiilor necesare îndeplinirii planu 
lui pe 1987, încă din prima lună a anului ?

Azi, răspunde ing. IOAN DIACONU, 
directorul I.M. Vulcan

tă România cu, 5 la 
armamentele, efectivele 
cheltuielile 
consultarea poporului
legătură cu aceasta, în ca
drul referendumului de 
la 23 noiembrie, ani înțe
les-o ca o nouă și grăitoa
re dorință a României, a 
președintelui său, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Mi-■ 
nerul nostru de-onoare, de 
a oferi întregii lumi exeni-

oferită întregii iumi 
piui posibilității reale de. 
a se trece concret la de
zarmare-, la destindere.

Munca noastră în subte
ran, pentru extracția căr
bunelui dătător de lumină 
și căldură, minunatele con
diții de viață ce ne sînt 
create, orașele noastre noi

și frumoase nu au nimic 
de-a face cu teroarea î- 
narmării și a spiritului mi
litarist. ABC-ul păcii în-

Vasile FLOREA, 
miner șef de brigadă, 

sectorul I, I.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 2-aj

Pentru viitorul fericit
al omenirii

1) Preocupările noastre 
au fost orientate în aceas
tă perioadă .spre crește
rea numerică a posturilor 
în cărbune și rezultatele, 
nu au întîrziat să apară — 
producția medie zilnică a 
crescut, față de perioade-, 
le anterioare, cu 200—250 
tone. In paralel am desfă
șurat acțiuni intense pen
tru recondiționarea lucră
rilor miniere, în mod deo
sebit a fluxurilor princi
pale de transport pentru o 
intervenție mai operativă 
și reducerea stagnărilor. 
Pentru încadrarea în îndi-

catorii de calitate și, mai 
ales în ceea ce privește u- 
miditatea, dar și pentru 
a evita necazurile din se
parație și preparație am 
trecut la materializarea 
unui program de captare a 
apelor de infiltrație ori 
rezultate din procesele 

tehnologice, pină acum, în 
urma aplicării acestui 
program de măsuri, umidi-

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
Petroșani. Amplă clezvoMtăre edilitar-urbanistică. 

Foto: Gh. OLTEANU

NOUA CALITATE A II
se afirmă prin valoarea faptelor de fiecare zi

O știre de ultimă oră. 
de la brigada nr. 4 Lupeni 
— Valea 
I.A.C.M.M., 
zi a r u 1 
cum cîteva 
evidență în 
„temperatura înaltă"

de Brazi a 
inserată în 

nostru a- 
zile, pune în 
mod grăitor 

a 
climatului de angajare a 
acestui colectiv de frunte 
al contractorilor minieri 
din vestul bazinului pen
tru încheierea cu succes a 

rapor- 
planu-

plan, la altele au devansat 
substanțial termenele de 
execuție.

— Deci, succese în spi
ritul tradiției acestui co
lectiv de frunte... .’

in-în secțiunea consacrată 
veștițiilor industriale.

Afirmația aparține sing. 
Carol Ridzt, șeful brigăzii 
4, secretar adjunct al or
ganizației de partid și

să asigurăm Creșterea pro
priiiductivității muncii 

folosirea intensivă a mij
loacelor mecanice, 
adoptarea unor noi

Răspundere, competență, spirit creator în actul 
autoconducerii muncitorești

La fel ca și colegii mei 
de muncă de la Uzina de 
preparare a cărbunelui Co- 
roești, am luat cunoștință, 
cu deosebită satisfacție și 
mîndrie patriotică, do noua 
inițiativă'de pace a țării puterii 
noastre, a președintelui ei. 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimată în 
documentele aprobate săpi

mân și 'Sesiunea 'Marii A- 
dunări Naționale.

Personal, mă alătur <cu 
toată convingerea deputa
tion- care, de la înaîta tri
bună a forului stfprâm. al 

de stat,, au luat cu-

țămîha trecută de Plenara 
Comitetului Centrai al 
Partidului Comunișt Ro-

Maria COTEA, 
laborantă, 

Uzina de preparare 
a cărbunelui Corcești

(Continuare în pag. a 2-a)

Noile apartamente față în față
cu exigențele locatarilor

Carențe care se cer eliminate 
la lucrările de instalații

anului. Colectivul 
tează îndeplinirea 
lui pe zece luni cu un de- 
vans de aproape o lună și 
o depășire a planului va
loric pe perioada trecută 
din acest an cu 10 milioa
ne de lei. Constructorii și 
montorii au predat bene
ficiarilor 8 obiective de 
investiții miniere peste

Sînt succese... în spi- 
’ ■ ritul exigențelor ce ne 

stau în față pentru in
tensificarea ritmurilor... de 
execuție, urgentarea noi
lor capacități de producție, 
exigențe care au .fost sub
liniate de secretarul ge
neral al partidului în 
plenul Congresului oame
nilor muncii, accentuate și

participant la înaltul , fo
rum al democrației mun
citorești revoluționare. '

— Ceea ce ne preocupă 
mai mult, nc spunea inter
locutorul, este, să imprimăm 
în munca fiecărei formații, 
în conștiința fiecărui coh- 

' structor și montor spiri
tul * creator, de înaltă răs
pundere ce a caracterizat 
dezbaterile înaltului forum,

prin
. solu

ții constructive, toate con
sacrate aceluiași scop — 
urgentarea execuției lucră
rilor.

Am reținut că aceste di
recții de acțiune ău con
stituit obiectul unei dez
bateri vii în adunarea ge
nerală a. Organizației de 
partid, fiind concretizate 
într-un plan de. măsuri cu 
prevederi precise, menite 
să determine valorificarea 
superioară a potențialului 
creator ăl colectivului în 
vederea creșterii produc-

loan DUBEK

La cîteva luni de la ocu
parea apartamentului nr. 4, 
blocul nr. 2, din zona nou
lui centru civic al orașului 
Lupeni, locatarul Emil Stra
na avea necazuri cu scur
gerile de apă de Ia insta
lația sanitară și cu apari
ția igrasiei în baie. Cauza? 
Defecțiuni la instalația sa
nitară I O situație asemâ- 

------ la 
scara 
locuit 

lui Marinică 
strada Dr. 

Petroșani. 
U nea de 

sanitară a 
provocat .infiltrații de apă 
la etajele inferioare, la 
alte apartamente. Nu pu
ține sînt cazurile, în noile 
blocuri, de inundare a sub
solurilor tot din cauza 
scurgerilor de la . instala
țiile de apă.

nătoare s-a constatat 
apartamentul nr. 16. 
a Il-a, blocul 23, 
de familia 
Berindei, din 
Petru • Groza, 
Def e c ți 
la instalația

Mergînd pe . firul cauze- 
zelor unor astfel de de
fecțiuni, ne adresăm celor 
ce realizează., lucrările de 
instalații din noile blocuri, 
instalatorii din brigada 60 
a Antreprizei de construc
ții montaje Petroșani,

„Din 190 de ; muncitori 
cît are efectiv brigada 
noastră, ne spune ing. Con
stantin Popescu, șeful bri
găzii, doar .120 sînt ca
lificați. Restul n-au califi
care. Insă din cei 120, care 
sînt calificați, cel mult ju
mătate sînt oameni , care 
stăpînesc meseria, iar cea
laltă jumătate este forma
tă din tineri care abia au 
terminat cursurile de cali
ficare la locul de muncă. 
In aceste condiții, desigur, 
că, pe ici, pe colo se mai

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI

♦ Adunări generale ale oamenilor mun* 
cii — Realizarea sarcinilor, în condițiile 
unui comerț modern, civilizat și eficient

♦ Vă informăm
pag. ă 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)
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Cronici, clasamente, informații ?
(In pag. a 3-a)
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Realizarea sarcinilor, în condițiile 
modern, civilizat și eficient

calității produselor culina
re în laboratoarele proprii 
(prin utilizarea peștelui, 
legumelor, zarzavaturilor 
și pastelor făinoase, cores
punzător cu programele 
întocmite) sînt alte'măsuri 
care jalonează . activitatea 
comercială din anul viitor. 
Tot în anul 1987, în cadrul 
ICSA și AP vor continua 
lucrările la. noile spații —- 

. laboratorul de producție, 
'spațiile comerciale de Ia 
parterul blocului 119 din 
cartierul Petroșani-Nord și 
hala agroalimentară, lu
crări executate de ACM Pe
troșani. Toate aceste mă
suri, completate cu pro- 
punerilel particjpanților la 
dezbateri — lucrătorii co
merciali Maria Cazacii, Du
mitru Drăgan, Ilie Duță, 
Lucreția Drăgan. Maria 
Mara, Elenă Jurca, Petru 

. Satmari și alții — vor a- 
sîgura cadrul optim pen-

unui corner}
In activitatea desfășura

tă de la începutul anului 
de colectivul întreprinde
rii Comerciale de Stat A- 
limentara și Alimentație 

Publică Petroșani s-au ob
ținut rezultate bune prin 
realizarea principalilor in
dicatori de plan. La apro
vizionare s-au obținut 
pășiri care se cifrează 
peste 20 milioane lei. 
asemenea. încasările 
vînzarea mărfurilor cu 
mănuntul au fost depășite 
eu 22 milioane lei, realiză
rile cele mai bune obțin în- .. 
du-se in seciorul alimentar. 
Un indicator deosebit de 
important — ponderea pro
duselor -culinare din tota
lul desfacerii — a fost de 
asemenea, realizat și de
pășit, ea de altfel și bene
ficiul planificat, care a 
fost depășit cu peste un mi
lion, de lei. Alți indicatori 
caiitativ: — rabatul comer
cial. nivelul cheltuielilor 
de circulație la 1060 lei 
desfacere — au fost, în 
perioada analizată. reali
zați șj depășiți.

Aceste bune realizări au 
fost , posibile printr-o ..per
manentă preocupare pentru 
aprovizionarea ritmică a 
populației. In afara con
tractelor, au fost aduse 
mărfuri în valoare de pes
te 45 milioane, lei. In pa
ralei cu activitatea de ba
za — apt o\ ’zionarea 
desfacerea , mărfurilor 
men‘. a re — în acest an au 
fost pregătiți, sînt în curs 
de pregătire sau perfecțio
nare profesională

de- 
i la
De 

din 
a-

Și 
ali-

| Vibrantă adeziune la noua inițiativă de pace
a României socialiste

măr de 326 oameni ai 
muncii. S;au efectuat tes
tări ale cunoștințelor pro
fesionale pentru 300 oa
meni ai muncii încadrați 
în funcția de vînzători. Pî- 
nă acum, 54 de unități au 
trecut prin lucrări de în
treținere, reparații și igie
nizări.

Dezbaterile din cadrul 
adunării generale au fost 
axate pe modul de realiza-

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

re integrală a sarcinilor, 
pe anul 1986, precum șl 
măsurile ce se impun pen
tru îndeplinirea prevede
rilor pentru anul 1987. 
Dintre măsurile politico- 
organizatorice și. tehnico- 
economice, care să asigu
re realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1987. s ’ . ' 
te de adunarea generală, 
pe prim plan . se află apro
vizionarea ritmică și desfa
cerea operativă a produse
lor alimentare. Pentru . a? 
coperirea planului de des
facere este necesară , sta
bilirea necesarului de măr
furi în structură ce urmea
ză a fi contractate cu fur
nizorii, precum și organi
zarea sistemului informa
țional privind modul 
derulare a fondului 
marfă. Folosirea rațională 
a mijloacelor 
diversificarea și

âSnT tru ca -î’ î” trimestrul IV 
din 1986 și în anul 1987 
ICSA și AP să-și realizeze 
sarcinile de aproviziona
re a populației, în condiți
ile unui comerț modern. ' 
civilizat și eficient.

de. 
de

circulante, 
creșterea

(Urmare din pag. I)

lucrarestreeoară cîte o
de slabă calitate. Apoi, 
mai trebuie spus că uneori 
apai 
narea cu materiale,

. rare generează lucrul 
salturi, ou o grabă 
nu lasă loc ,/lucrului 
făcut;...". • !-
. Analiza, situației efecti
velor la nivelul brigăzii 
pune în evidență că există 
preocupare pentru - com
pletarea efectivelor de 
meseriași. pe structurile 
deficitare. Ca dovadă, re
cent 34 de oameni au ab
solvit cursurile de califi
care pentru aceste meserii, 
în .cadrul antreprizei. „Dar 
și în condițiile existenței 
efectivelor la nivelul ce
rințelor, își spune păre
rea maistrul Nicolae Uris- 
tea, calitatea lucrărilor are 
de suferit, din alte motive. 
Bunăoară, armăturile din 
material plastic, de la ro
binete, cedează la scurt 
timp de la montarea insta
lațiilor. La rîndul lor, țe
vile din material sintetic 
sînt u n e o r i de ca
litate necorespunzătoa
re. Legăturile de racor
dări? a obiectivelor de ins
talații sanitare la rețeaua 
de apă curentă nu mai 
sînt, după proiecte, din 
plumb, ci din material 

..plastic. Cleiul cu care se 
fac eta’nșările, este, de a- 
semenea, de slabă calitate.

goluri în aprovizio- 
fapt 

în 
care 
bine

Așa se explică deșelț 
fecțiuni care: se produc 
la îmbinările țevilor".

La rîndul său, maistrul 
, șeful ătelie- 
preasaniblare, 

de 
60 

„In-

Fio rea Pătru, 
rului de 
secretarul organizației 
partid . ti brigăzii nr. 
instalații, ne-a spus : „în
că din stadiul asamblării 
unor instalații he, izbim de 
dificultăți. Dș; ani de zile 
insistăm în adunările ge
nerale ale oamenilor mun
cii să hi se înlocuiască con- 
vertizoareje pentru sudură, 
care sînt într-o fază avan
sată de uzură. Dar pînă în 
prezent nu ni s-a înlocuit 
nici unul. Oamenii noștri 
depun toată sîrguința 
realizeze lucrări de 
calitate, dar

să 
bună 

trebuie să 
dispună și de materiale, de 
scule corespunzătoare, la 
nivelul cerințelor".

Concluziile care se im
pun sînt clare. Jn ceea ce 
privește calitatea lucrări
lor de instalații, de care 
depinde confortul locata
rilor noilor apartamente 
sînt destule carențe.. Go
lurile în aprovizionare, spo
rirea numărului de lucră
tori calificați din efectivul 
brigăzii, sculele și dispozi
tivele care trebuie să fie 
asigurate la nivelul cerin
țelor își pun pecetea asu
pra nivelului calitativ al 
lucrărilor. Carențele se 
cer eliminate în cel mai 
scurt timp din activitatea 
brigăzii 60 instalații.

O pildă oferită întregii lumi
(Urmare din pag. I)

cepe de aici, de la om, de 
,1a condițiile lui concrete 
de muncă și viață. E fru
mos să lucrezi într-o mină 
modernă. Unde complexe
le mecanizate au luat lo
cul uneltelor rudimentare. 
Nimeni din această liime

nu are dreptul să pună sub 
semnul întrebării existen
ța sau pieirea a ceea ce 
oamenii au realizat prin 
trudă. Iată de ce, la apro
piatul referendum, noi, 
minerii, ne vom alătura 
voinței întregului popor.

Prin „DA“-ul categoric pe 
care îl voi rosti, îmi voi

exprima astfel, asemenea 
tuturor ortacilor mei de 
muncă, dorința de trăi și 
munci într-o țară a liber
tății și demnității, într-o 
lume a colaborării pașnice 
și a deplinei înțelegeri în
tre popoare, o lume din 
care coșmarul atomic să 
dispară definitiv.

Pentru viitorul fericit al omenirii
(Urmare din pag. I)

vîntul la dezbateri, expri- 
mînd dorința noastră Una
nimă de a milita neabătut 
pentru pace, pentru înlă
turarea pericolului atomic 
din viața oamenilor.

Vreau aceasta deoarece 
doresc un viitor fericit și 
luminos pentru noi și co
piii noștri. Este dreptul 
nostru, ăl fiecărui popor, 
să ne construim viitorul 
în pace, nu sub norii a- 
menințători ai războiului. 
Potrivit poziției țării noas
tre, exprimată de tovară- ■ tehnico-științifice, nu pen. 
șui Nicolae CeaușescU, se-

NOU A C A II T A TE A MUNCII

crețarul general a! parti- 
Marii 

mai 
trebuie

dului, la Sesiunea 
Adunări Naționale, 
mult decît orice, uvuuic 
puse pe primul plan inte
resele păcii mondiale, asi
gurarea condițiilor ca u- 
riășele mijloace care se 
cheltuiesc pentru înarma
re să fie puse în slujba
dezvoltării economico-so-

gra- 
sub- 

tntreaga 
sîntem 
eebno-

ciale, a soluționării 
velor probleme ale 
dezvoltării. Noi, 
noastră națiune, 
pentru schimburi
mice, culturâl-arțistice și

rachete cu focoase nuclea
re. Sîntem pentru viață, 
pentru salvgardarea păcii 
pe planeta noastră. Susțin 
inițiativă țării noastre de 
a reduce cu 5 la sută efec
tivele, armamentele și chel
tuielile militare și organi
zarea unui referendum în 
acest scop, în care noi, 
făuritorii de bunuri mate
riale vom spune „DA", con
vinși că acest act politic 
este în consens cu 
noastră, a tuturor, 
trăi în liniște, în 
pentru edificarea 
ții socialiste 
dezvoltate pe 
României.Bujor MIRCESCU

(Urmare din pag. I)

tivității muncii, a ritmu
lui de lucru. Am reținut 
însă și modalitățile de . 
materializare a acestor 
direcții de acțiune...

In conformitate cu ho
tărî? ea adunării de partid 
nu se mai începe nici o 
lucrare fără a avea în 
prealabil un proiect teh
nologic, elaborat de speci
aliștii brigăzii — cele mai 
bune cadre tehnice, mem- 
Jrri dc partid — prin care 
se definesc modul concret 
de lucru, succesiunea ope
rațiilor. măsurile pentru 
respectarea normelor de 
calitate, dc protecție etc. 
Fiind vorba de lucrări-uni- 
cat, proiectele tehnologice 
sînt menite să vină în 
torul echipelor pentru 
valorifica la maxim, 
funcție de specificul 
erării, rezervele de creș
tere a productivității mun
cii. In același -scop, a fost 
constituit un colectiv din 
cele mai competente ca7

aju-
a 

in 
lu-

tru schimburi de salve de

voința 
de a 

pace, 
societă- 

multiîateral 
pămîntul

die
rea

tehnice pentru însuși- 
soluțiilor constructi

ve prevăzute în documen
tații și elaborarea de pro
puneri, de soluții proprii, 
în concordanță cu dota
rea tehnică și condițiile de 
teren. Pentru fiecare lu
crare s-a trecut la fixarea 
haremurilor de consumuri 
maximale, diferențiate, de
sigur, tot în funcție 
condițiile de teren.

Sînt preocupări, demer- 
suri noi, născute în rîndul 
colectivului, din dorința de 
a lucra mai spornic și 
mai bine. Efectul acestor 
preocupări — se scontea
ză pe un spor de producti
vitate in trimestrul IV 
pînă acum de cel puțin 
2000 lei.

Pc linia acestor preocu
pări, a căutărilor novatoa
re, ni s-a vorbit de execu
ția conductei apelor rezi
duale de la noua prepara- 
ție din; Uricani pînă din
colo de ecluza de la Ter
mocentrala Paroșeni. Date 
fiind dificultățile de teren.

s-a susținut pînă nu de
mult că lucrarea nu se 
poate executa decît cel 
puțin în 2 ani. In ultime
le luni, reanalizînd și re- 
gîndind din punct de ve
dere tehnico-organizato- 
ric detaliile proiectului și 
condițiile de teren, oame
nii brigăzii au găsit solu
ții și acționează în conse- 

de cință pentru darea în 
funcție a canalului colec
tor în termenul de urgen
ță, astfel ca intrarea în 
funcțiune ă noii prepara- 
ții să nu fie stînjenită din 
cauza întîrzierii canalului.
Așa se acționează, cu for
țe sporite și utilaje con
centrate și la instalațiile 
de extracție de la puțurile 
auxiliar Valea de Brazi 
(etapa a Il-a), 7 Sterminos, 
atelierul auto de la Cîm- 
pul lui Neag și altele. Se 
acționează cu forțe spori
te, cu utilaje și oameni, 
dar mai ales cu răspun
dere și dăruire, cu ambi
ția de a găsi și valorifica 
din plin, creator, toate

și oameni,

condițiile de scurtare a 
termenelor.

La punctele-cheîe, la toa
te obiectivele de maximă 
urgență, deci în prima 
linie a „ofensivei coi., 
structive" se află comuniș
tii, cele mai bune cadre 
tehnice și muncitori spe
cialiști — loan Popa, Ipn 
Mănărăzan, Iosif Borșodi, 
șefi de echipă, sing. Doru 
Beldeanu, adjunct șef de 
brigadă, maiștrii Ion Das- 
călu, secretarul de partid 
de la șantierul Valea de 
Brazi, Nicolae Belgun și 
mulți alții. Sînt oameni 
din limbajul cărora a 
dispărut acel justificativ 
„nu se poate", sînt comu
niști care demonstrează 
prin faptele de zi cu zi 
ale colectivelor în care 
lucrează că urgentarea o- 
biectivelor de investiții mi 
niere nu se realizează prin 
justificări; ci printr-o mun
că creatoare, de înaltă
profesionalitate și răs
pundere comunistă.

Anul viitor vom crește media realizărilor zilnice**»»
(Urmare din pag. I)

tatea a scăzut cu 1,5 la su
tă. In u 1 f i m e 1 e 
4 luni am obținut rezul
ta1 e bune în ceea ce pri
vește încadrarea în indi
catorul de cenușă. Cu. toa
tă această creștere de pro
ducție, înregistrată în Ulti
ma vreme, minusul pe ca
re mina noastră l-a acu- 

. mulat în anul 1986 din mo
tive obiective, nu poate fi 
recuperat integral.

2) în prima parte a anu
lui 1987, cel de .al doilea an 
al actualului eincinal, în

urma măsurilor întreprin
se pînă acum și a celor pe 
care le vom întreprinde în 
continuare, producția me
die zilnică va crește, față 
de realizările acestui 
cu aproximativ 600 de 
ne. Dintre măsurile 
care ni le-am propus, 
pe care ne străduim să le 
punem în valoare, amintim 
introducerea tăierii meca
nizate în lucrările de pre
gătiri. Concret, în trimes
trul I, 1987, vom avea în 
funcțiune 6 combine de 
înaintări în cărbune în 
diferite strate și blocuri. 
Totodată, pentru că se va 
reduce ponderea stratului

an 
to
pe
Și

3, strat cu o productivitate țlri. Vom acorda o 
mare, cu 17,6 la sută, și 
va crește ponderea 
ducției extrase din strate 
eu productivități mai mici 
decît media realizată, cu 
14,8 la sută, ne vom stră
dui și vom introduce noi 
tehnologii de lucru în a- 
ceste strate tocmai pentru 
a contracara diminuarea 
producției extrase. Aceste 
tehnologii noi vor eonstâ 
în introducerea a două 
complexe mecanizate. In 
același timp vom extinde

' tehnologia de lucru cu ta
van de rezistență și vom 
folosi abataje frontale pe 
înclinare în straiele sub-

mare 
atenție activității de trans- 

pro- port, de evacuare a cărbu
nelui. Formația service ca
re se ocupă și de transport 
va avea un număr nu de 
16 posturi cît are acum, ci 
40 de posturi.

Experiența anului 1986 
ne-a determinat să inten
sificăm acțiunile de întă
rire a disciplinei, de stabi
lizare și de calificare a 
personalului muncitor. ;

In 1987, toate aceste ac
țiuni vor conduce la creș
terea mediei zilnice reali
zate cu cel puțin 600 de 
tone față de media reali
zărilor acestui an.

cu drag la oameni har
nici", (I.S.)

MUNCA PATRIOTICA. 
; In prima parte a acestei

frunta- Idni, uteciștii din Vulcan
anul. .u.xiLiuciLa,. ■ ■.. ,.r.\ „

minei Petrila a sărbătorit, *nu^ca. patriotica,
intr-un cadru festiv, . re
zultatele de excepție obți
nute de brigăzile 1

REVELIONUL" frunta- luni> uwcțșui <nn vulcan 
silor. Sîmbătă, colectivul au prestat sute de ore de * •••.y ’.••A- ' •.an'aTiHnTiAa’ CO1CC"*

centrului 
însemnate 

' i Și 
refolosibi- 
f .M. Vul-

tind și predînd 
de recuperare

nute de brigăzile conduse eantitațj dp fier vechi 
de Ștefan Alba și Francise ulm materiale 
Kovacs: realizarea sarci- e' T merii de la _ . ~
nilor de plan pe acest an. can uu colectat o tona de 

’ Cu acest prilej, forîiiatiile cUpru, iar cei de, la mina 
I .... , , , , . Paroșeni, 20 tone de fier1 artistice ale clubului au vechi. Uteciștii de la Uzi- 
I susținut un frumos specta- na de preparare a cărbu- 
I col sub genericul „Cîhtăm nelui Corcești și cei de la

SSH au colectat 15 tone și, formațiile pionierești și . ASCENSOR. Blocul 
respectiv. 25 tone de fier ale clubului. (I.D.) situat pe bulevardul
vechi. (Pavel KOVACS, co- GIMNASTICA DE IN- Publicii din Petroșani 
resp.)

CEREMONIAL PIONIE
RESC. La clubul sindica
telor din Lupeni, aflăm de 
la; r ’■'redacția „Cutezăto
rii" a Casei pionierilor din 
localitate, purtătorii cra
vatelor roșii cu tricolor au 
serbat printr-un amplu și 
reușit ceremonial pionie
resc Ziua Armatei. Au par
ticipat peste 200 de elevi, 
iar programul cultural-ar
tistic a fost susținut

GIMNASTICA DE IN-TREȚINERE. Incepind de ? —1 dt ~ folosința 
ieri, in cadrul complexului 
sportiv al AS „Constructo
rul minier" din Petroșani

■ (din incinta IACMM) s-a 
deschis un curs de gimnas
tică de întreținere , pentru 
femei (în zilele de marți, 
joi, și sîmbătă) și pentru 
bărbați (luni, miercuri și 
vineri). Cursul se desfășoa
ră între orele 16,30—18 ■ și - •- — ■ .-g-o. ■■ ■
este condus de un profesorsecția mecanică a Coopera- 

de de specialitate. (I.D.) tivei „Strajă" a participat

triotică, prilej cu care au
99 la acțiuni de muncă pa- 

Re- 1 ’ '• j . __
a fost aranjate materialele 

de din incinta secției pentru 
frumos

a-
trei ani. Un bloc 
cu 10 nivele. Și tot de 
tunci locatarii așteaptă pu
nerea în funcțiune a celor 
două ascensoare. Chiar nu 
se găsește o soluție? (Al.H).

GOSPODĂRIRE. Timp vechi. (A.T.)
de două Zile, colectivul de 
muncitori condus de șeful 
de secție Petre Câldărar, 
maiștrii Gheorghe Constan
tin și Viorel Szabadoș —

I

Rubrică realizată 
T. SPATARU

a se pregăti astfel proteja
rea lor pe timpul iernii. 
Au fost amenajate, de a- 
semenea, magaziile din in- 

canti-cintă și s-au strîns 
lăți importante de
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FOTBAL, divizia A

PRESTAȚIE SUB AȘTEPTĂRI
FLACARA moreni

JIUL PETROȘANI 1—0 
(0—0). In prima repriză 
jucătorii noștri s-au apă
rat calm, organizat, prin 
revenirea lui Neagu în 
formație, tandemul funda
șilor laterali reușind să 
respingă atacurile gazde
lor. Mai mult, la unul 
dintre contraatacurile Jiu
lui, imprecizia lui Lăsconi 
(singur cu portarul) a pri
vat echipa din Vale de un 
gol.

începutul celei de-a do
ua reprize decurge în fa
voarea gazdelor, care „simt" 
că numai printr-un anga
jament mai puternic se 
poate apropia victoria. Din 
nefericire, jucătorii Jiului 
s-au împăcat cu ideea u- 
nui 0—O,' gîndul de a nu 
primi gol molipsindu-i 
chiar și pe înaintași, care, 
odată cu trecerea timpului, 
s-au depărtat tot mai mult 
de poarta lui Oană. Abia 
după primirea golului, e- 

chipa din Vale se întoarce 
eu gîndul (și fața) spre 
poarta gazdelor, dar fără 
rezultat.

Ce ar fi de subliniat ? 
Suporterii se întreabă cu 
toată îndreptățirea : de ce

aceeași echipă a putut preș, 
ta jocuri de excepție cu 
Corvinul și Steaua (în Cu
pă ?) ; de ce actualul lot 
nu depune strădanii, axate 
pe seriozitate și dăruire 
față de culorile clubului ?

Un lucru este cert. : așa 
cum am știut să apreciem 
rezultatele echipei de fot
bal Jiul, sîntem datori să-i 
tragem la răspundere pe 
toți cei ce cu lipsa pasiu
nii adevărate pătează o- 
noarea sportivă a Văii 
Jiului, lipsind de satisfac
ția meritată inimoșii su
porteri ai echipei de fot
bal din Petroșani.

Am scris aceste rînduri, 
nu atît pentru a comenta 
desfășurarea partidei de 
duminică, ci pentru a sub
linia că și de această dată 
mobilizarea echipei a fost 
departe de cerințele impu
se unei formații ca Jiul 
Petroșani.

Alexandru TATAR
P.S. O informație utilă : 

conform hotărîrii Federa
ției Române de Fotbal, par
tida Jiul Petroșani — Spor
tul studențesc, din etapa 
a Xl-a, se va disputa joi, 
30 octombrie, la Petroșani 
cu începere de la ora 15,00.

FOTBAL, divizia B

Morala înfrîngerii la limită
METALUL BOCȘA —’AS 

PAROȘENI VULCAN 1—0 
(0—0). In căutarea... punc
tului pierdut pe teren pro- 

cu o etapă înainte, 
cu

responsabilitatea unor con
traatacuri rapide, care să 
surprindă pe picior greșit 
adversarii. Duminică,

Handbal, divizia B tineret

priu,
minerii s-au apărut 
strășnicie, Homan, împreu- 

din 
tot 

partidei. Metalur- 
au construit nume- 
atacuri, pe un front 
dar Vișan, Dodenciu 

re.

nă cu coechipierii săi 
ultima linie au dus 
greul 
giștii 
roase 
larg, 
și comp au respins cu 
gularitate de metronom 
baloanele aruncate în 
reul lor. O singură < 
în min. 76, sistemul 
fensiv al Paroșenilor 
greșit ; la un ofsaid 
nesemnalizat de bucure.ș- 
teanul Ilie Vasile, funda-, 
șii s-au oprit, faza a conti
nuat însă, Homan fiind, si
lit să. scoată balonul din 
plasă.

„Detonarea" apărării, sub
linia președintele secției 

' de fotbal al oaspeților, 
sing. Remus Becuș, pre
zent L. meci, își dovedește 
eficiența, numai dacă 
lelalte compartimente 
achită de îndatoririle 
prese, adică să-și asume și

fot
baliștii antrenați de prof. 
Tiberiu Benea n-au ținut 
cont tocmai de această con
diție tactică.. Poate că la 
Unio Satu Mare morala 
acestei înfrîngeri la limi
tă să servească scopului 
propus

Ion FIASTRU

UTILAJUL ȘTIINȚA 
PETROȘANI — MECANI

CA ORADEA 23—22 (11—7). 
O formație modestă, tînă- 
ră — doar Tărniceanu 
trăind din amintirile pri
mei divizii, aflată la peri
feria clasamentului în se
ria a Il-a, părea victimă 
sigură în fața combinatei 
din Petroșani. Primele mi
nute au adeverit calculul 
hîrtiei. Ilandbaliștii antre
nați de prof. Ion Chira — 
în loc să pregătească atent 
atacurile — au șutat din 
poziții incomode, Drăgan 
și-a permis să rateze o a- 
runcare de pedeapsă. Mai 
mult, în apărare, s-a avut 
grijă doar de pivotul oră» 
dean, pe aripi, în urma u- 
no- combinații simple, oas
peții au punctat lejer. Așa 
se face că în min. 11 (4—4) 
și 18 (6—6), tabela de 
marcaj consemna egalita
tea. Din fericire Dicu s-a 
înălțat mereu deasupra blo
cajului advers, plutirea sa 
i-a înșelat mereu pe por
tarii Groza și D. Tirb, ast
fel că repriza secundă a 
început cu un confortabil 
avantaj pentru gazde. Un 
gol perfect valabil înscris, 
de... portarul Ciucaș a fost 
anulat de cuplul brașovean 
Sticea — Bologan, care a 
dat multe decizii curioa
se, majoritata dintre ele 
defavorizînd „șapte!e“ din 
Valea Jiului, pentru ca 
partida să se îndrepte 
spre epilogul așteptat ; în 
miri. 46, scorul era de 19— 
13 în favoarea combinatei, 
diferența s-a menținut și 
cinci minute mai tîrziu 
(22—16). Din acel moment 
s-a petrecut o metamorfo
ză de neexplicat în 
favoriților. Maran, 
cuitorul lui Ciucaș.
parat puternicele

.și pentru că „barajul" său 
era defectuos, s-au ratat 
multe atacuri, datorită im
preciziei paselor și șuturi
lor. In nouă minute. în
vingătorii au înscris, doar 
o singură dată, prin Stă
nescu (57), în vreme ce ad
versarii lor au avut șase 
reușite. In ultimele se
cunde, Utilajul Știința a 
fost silită să păstreze ba
lonul’ spre a încheia parti
da la o diferență minimă.

Așadar, în finalul turu
lui, divizionara B din Pe
troșani își decepționează 
suporterii, doar Ciucaș, Stă
nescu, Drăgan și, mai ales.

Dicu acoperind încrederea 
învestită în ei. Gheciu, an
trenorul secund — prea 
nervos ; Bălășescu — egoist 
în atac,; Antohe — dezor
donat și neinspirat, 
asupra evoluției din 
vom reveni.

Marcatorii acestei 
niri au fost : Dicu și 
ciu (cîte 6), Stănescu 
Drăgan (3),' Bălășescu 
Antohe (cîte 2) pentru gaz
de, respectiv: Leucuta 15), 
I. Tirb 
Chîrilă 
Sărăcuț 
Dobra.

Dar 
tur

întîl- 
Ghe-

(4),
Și

și Szabo (cîte 4),
(3), Tărniceanu și. 
(cîte 2), Kerekes și

LUPTE LIBERE

Ion VULPE

pe 
CSȘ 
Gar-

tabăra 
înlo- 

nu a 
șuturi

Campionatul național de 
lupte libere, rezervat spe
ranțelor olimpice și junio- . 
rilor (15—20 ani), 'se află 
deja în faza interseriilor, 
la care, alături de alte 17 
echipe, a cîștigât dreptul 
de participare, . neînvinsă, 
echipa Jiul Petrila. In pri
ma etapă, duminică, Jiul 
a avut parteneri de între
cere, în seria a Il-a, 
CSM Cluj-Napoca și 
Mureșul Tg. Mureș,
niturile oaspete s-au întîl- 
nit în prima repriză, mu
reșenii cîștigînd la scor : 
8—2. In următoarele două 
partide, luptătorii din Pe- . 
tril a s-au întrecut pe sine 
înșiș;, învingînd Ia același 
scor : 9—1, de două ori 
cîștigători au fost ■ Florin 
Bolc.ban <48 kg), Ion Ailin- 
căl (5 2), Ion Doroș (57), Ni- 
cușcr Marmaliuc (68), Ro
mulus Săpînțan (74), Vasi- 
le Mînzat (82). Francisc 
facobuș (90). Gheorghe Șun
că (1 <)!)') Toth

Știința Vulcan.
Faza dinamică la poarta liderului, Unirea Sînnicolau Mare. Scor final, 2—0 

în favoarea Minerului

1 co
dată, 

de- 
a 

clar,

(plus 100). Singurul învins, 
în ambele partide, a fost 
Laurențiu Palade (62), care 
a avut însă neșansa să se 
confrunte cu campionul 
național Crăciun (Tg Mu
reș) și cu învingătorul a- 
cestuia, Qrosz (Cluj-Napo
ca).

In etapa următoare, ulti
ma a interseriilor, la Tg. 
Mureș, aceleași garnituri 
se vor reintîlni, pentru a 
stabili cele două finaliste 
ale turneului din decem
brie. Cum 
lui este 
trenorul 
Marmaliuc 
vizează de 
manță superioară, un loc 
pe podiumul de premiere 
al- speranțelor olimpice.

C.S.Ș.P. MAI SPERA...
A treia etapă a seriei a 

IV-a a campionatului ca- 
deților, a prilejuit, dumi
nică, tot fn sala de sport 
din Petrila, o dispută . a- 
prigă. care a complicat si
tuația în clasament. Supe
rioară la categoriile mici, 
CSȘ Dîmbovița Tirgoviște 
a depășit la limita 
Petroșani : (>—5, 
învinși punctînd : . 
dru Stanciu (59). Ion Cior
bă (63)w - - 
(68), Daniel 
ralambie 
CSȘP și-a 
Victoria în disputa cu CSS 
Tg. Jiu : 8—3, eu ‘ 
sus au părăsit 
Florin Pasăre (42),

calificarea Jiu- 
asigurată, an- 
C o s t i c ă 

și elevii săi 
acum o perl'or-

CSȘ 
pentru 

Alexan-

Iulian Juravleâ 
Ceuță (73). Ha- 
Voichițoiu (78). 
adjudecat apoi

Jiu : 8—3, eu fruntea 
salteaua 
A. Sza

bo (45). Gigi Grigore (48), 
Ionel 

Alexandru 
JuravIea

Denes Kovacs (51., 
llarabagiu (55), 
Stanciu, Iulian 
și Daniel Ceuță.

Sever NOIAN

CAMPIONATUL 
MUNICIPAL DE SAH 

PRIN 
CORESPONDENȚA

Comisia municipală de 
șah, în colaborare cu zia
rul „Steagul roșu", orga
nizează campionatul mu
nicipal de șah prin cores
pondență. La acest cam
pionat sînt invitați să ia 
parte toți amatorii de șah 
din Valea . Jiului I Cererile 
de înscriere și taxa de par
ticipare se vor trimite pe 
adresa : Ing. Vioi’el Diaco- 
nu, strada Republicii nr. 
99, sc. 11, ap. 57, Petroșani, 

. din cadrul Comisiei muni-, 
cipale de șah. In cererea 
de înscriere se vor men
ționa : numele și. prenume
le, vîrsta, profesia și lo
cul de muncă, dacă a mai 
jucat prin ; corespondența, 
iar pentru jucătorii legi
timați, asociația sportivă 
la categoria „la masă" și 
prin corespondență.

Concursul fiind coordo
nat de către Comisia cen
trală de șah prin ' cores
pondență, din . cadrul Fe
derației Române de Șah, 
se acordă categorii la șa
hul prin corespondență. Ce
rerile se primesc pînă la 
data de 1 noiembrie 1986, 
startul întrecerii fiind 15 
noiembrie

CAMPIONATUL 
MUNICIPAL DE FOTBAL 

(seniori)
Din inițiativa CMEFS 

Petroșani, menită să cu
prindă tot mai multi oa
meni ai muncii în activi
tatea sportivă organizată, 
în această toamnă au de
marat întrecerile campio
natului municipal de fot
bal (seniori), Ja care s-au 
înscris formații ale unor 
întreprinderi și instituții 
din Petroșani, Vulcan și 
LUpeni. Rezultatul due
lului Minerul — „Speran
ța" va fi însă , cunoscut abia 
la sfîrșitul primăverii ur- 
mătoare, deci după dispu
tarea returului. Pînă a- 
tunci clasamentul arată 
astfel :

1. Minerul Bârbăteni
5 4 0 1 25— 7 8

2. „Speranța" Petroșani
5 3 2 0 21—11 8

3. Tricotajul Petroșani ’
5 3 1 1 12—10 7

4. Sănătatea Vulcan
5 2 0 3 22—17 4

5: Autobuzul Petroșani
5 1 1 3 15—23 3

6. Sănătatea Petroșani
5 0 0 5 8—35 0

Dl V 1 Z1 A A • 2

REZULTATE TEHNICE F.C. Argeș — Glo ia
Buzău 4—0, Oțelul Galați — Rapid București 5--o,
Flacăra Moreni — Jiul Petroșani 1—0, Universitatea
Craiova — Sportul studențesc — amînat, Chimia Rm.
Vîlcea — „U“ Cluj-Napoca 3—1, Victoria București
— S.C. Bacău 5—2, Corvinul Hunedoara — F.C.M.
Brașov 4—0, Petrolul Ploiești — F.C. Olt 0- -o.
Steaua — Dinamd, amînat.

CLASAMENTUL
1. Steaua 9 8 1 0 22— 3 17
2. Dinamo 8 5 3 0 27— 5 13
3. F.C. Argeș 10 6 1 3 13— 6 13

■ 4. F.C. Olt 9 6 12 12— 6 13
5. Petrolul 10 4 3 3 11— 7 11
6. S.C. Bacău 10 5 1 4 14—15 11
7. Sportul studențesc 9 4 2 3 14— 8 10
8. Corvinul 10 4 2 4 14—13 10
9. Victoria 10 4 2 4 13—11 10

10. Oțelul Galați 10 2 5 3 9—6 9
11. „U” Cluj-Napoca 10 4 1 5 J2—13 9
12. Universitatea Craiova 9 2 4 3 9—10 8
13. F.C.M. Brașov 10 4 0 6 6—13 8
14. Rapid 10 3 2 5 7—15 8
15. Chimia Rm. Vîlcea 10 3 1 6 15—23 7
16. Flacăra Moreni 10 3 1 6 7—19 7
17. Gloria 10 3 0 7 9—31 6
18. JIUL 10 1 2 7 8—18 4

ETAPA VIITOARE: F.C. Olt — Steaua, S.C. Ba-
cău — Petrolul, „U“ Cluj-N. — Victoria, Dinamo —
F.C. Argeș, Jiul — Sportul studențesc. Rapid — Fia-
căra Moreni, Chimia Rm. Vîlcea — Univ. Craiova,
F.C.M. Brașov — Oțelul Galați, Gloria Buzău —
Corvinul.

•

Foto: T. ALEXANDRU

D1V1 ZI A B3
REZULTATE TEHNICE : C I.L. Sighet — Gloria

Bistrița 3—1, F.C. Maramureș — Steaua C.F.R. Cluj-
N. 3—0, C.S.M. Reșița — Unio Satu Mare 1—0.
Metalul Bocșa — A.S. Paroșeni Vulcan 1—0, „Poli"
Timișoara — Armătura Zalău 4—2, Olimpia Satu
Mare — Aurul Brad 5—0, Minerul Cavnic — Strun-
gul Arad 0—0, C.S. U.T. Arad -- Dacia Mecanica O-
răștic 2—0, F.C. Bihor — Mureșul Explorări Deva
4— 0.

CLASAMENTUL
1. „Poli" Timișoara 10 6 4 0 24—11 16
2. U.S. U.T. Arad 10 6 1 3 12—10 13
3. F.C. Maramureș B M. 15 5 2 3 17— 8 12
4. Gloria Bistrița 10 5 2 3 13— 9 12
5. C.S.M. Reșița 10 5 2 3 11— 8 12
6. F.C. Bihor Oradea \) 10 5 3 2 18— 6 10
7 Armătura Zalău 10 4 2 4 16—14 10
8 A.S. Paroșeni Vulcan 10 4 2 4 12—11 10
9. Strungul Arad 10 3 4 3 10—11 10

10 Olimpia Satu Mare 10 4 2 4 14—15 10
11. Metalul Bocșa 10 4 1 5 13—13 9
12. Dacia Mec. Orăștie 10 1 1 5 16—18 9
13. UNIO Satu Mare 10 4 1 5 10—14 9
14. •Steaua C.F.R. Cluj-N. 10 3 2 5 10—15 8
15. CIL. Sighet 10 3 2 5 11—16 8
16. Aurul Brad 10 3 2 5 9—16 8
17. Minerul Cavnic 10 3 1 6 14—17 7
18 Mureșul Expl. Deva 10 2 0 8 5—23 4

x) Echipă penalizată cu trei puncte.
ETAPA VIITOARE: Dacia Mecanica Orăștie —

F.C. Bihor, Aurul Brad — C.S. U.T. Arad, Armătu-
ra Zalău — F.C. Olimpia Mureșu Explorări Deva
— C.l L. Sighet, UNIO Satu Mare — A.S. Paroșeni
Vulcan, Steaua C.F.R Cluj-Napoca — C.S.M. Reșița.
Pol itehnica Timișoara — Metaluj Bocșa, Strungul
Arad — F.C. Maramureș, Glori; Bistrița — Minerul
Cavnic.

DIVIZIA C8
REZULTATE TEHNICE: Minerul Știința Vulcan

— Unirea Sînnicolau Mare 2—0, Progresul Timișoara
— Minerul Lupeni — 1—0, Metalurgistul Cugir — O- 
bilici Sînmartinu Sîrbesc 0—0, Șoimii Lipova — 
C.F.R. Simeria 4—2, C.S.M. Lugoj — C.F.R. Timi
șoara 1—0, Victoria Călan — Minerul Ghelari 1—0, 
Unirea Tomnatic — U.M. Timișoara 3—1, C.S.M. Va
gonul Arad — Strungul Chișineu. Criș 2—0.

CLASAMENTUL
1. Unirea Sînnicolau Mare 9 7 0 2 14— 6 21
2. C.S.M. Vagonul Arad 9 5 3 1 17— 8 18
3. Progresul Timișoara 9 6 0 3 16—10 18
4. Minerul Știința Vulcan 9 6 0 3 15—13 18
5. C.F.R. Timișoara 9 5 1 3 16— 6 16
6. Șoimii Lipova 9 5 0 4 19—15 15
7. Metalurgistul Cugir .9 4 1 4 15—11 13
8. Minerul Lupeni x) 9 4 1 4 14—11 12
9. Unirea Tomnatic 9 4 0 5 17—15 12

1.0. Strungul Chișineu Criș 9 4 0 5 10i—16 12
11. U.M. Timișoara 9 3 2 4 8—15 11
12. C.F.R. Simeria 9 3 1 5 13—17 10
13. C.S.M. Lugoj ■ ; 9 3 0 5 ’ 11—18 9
14. Obilîci S. Sîrbesc xx) 9 3 1 5 9—12 7
15. Victoria Călan 9 2 1 6 7—15 7
16. Minerul Ghelari 9 2 1 7 9—19 7

x) Echipă penalizată cu un punct, 
xx) Echipă penalizată cu două puncte.
ETAPA VIITOARE: Minerul Lupeni — Unirea 

Tomnatic, U.M. Timișoara — Metalurgistul Cugir; U- 
nirea Sînnicolau Mare — C.S.M. Vagonul Arad, Vic
toria Călan — Progresul Timișoara, ,’Obilici Sînmarti
nu Sîrbesc — Minerul Ghelari. C.F.R. Simeria — 
C.S.M. Lugoj, Șoimii Lipova — C.F.R. Timișoara, 
Strungul Chișneu Criș — Minerul Știința Vulcan



Steagul MARȚI, 28 OCTOMBRIE 1986

’8 6

NAȚIUNILE UNITE

în semn de solidaritate cu 
namibianpoporul

■ NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — Consiliul 
ONU pentru Namibia a ți
nut luni o ședință solem
nă consacrată Șăptămînii 
de solidaritate cu poporul 
namibian. Reprezentanți 
speciali ai mișcării de ne
aliniere, ai Organizației U- 

z nității Africane, ai altor,

organizații internaționale 
s-au pronunțat cu acest 
prilej pentru depunerea de 
eforturi sporite vizînd în
cetarea ocupării ilegale a 
Namibiei de către'-regimul 
rasist sud-africăn și și-au 
reafirmat sprijinul față de 
lupta poporului namibian 
pentru independență.

„Făclia Păcii" —
DAR ES. SALAAM 27 

(Agerpres). — „Făclia Pă
cii", simbol ăl mișcării an
tirăzboinice, manifestare ce 
se înscrie în acțiunile de
dicate „Anului Internațio
nal al Păcii", își continuă 
itinerariul pe continentul a- 
frican, sosind la Dar es 
Salaam, capitala Tanzani
ei. In cadrul unui miting

la Dar es Salaam
de masă, președintele Tan
zaniei, Hassan Mwinyi, a 
relevat importanța inten
sificării acțiunilor în di
recția instaurării păcii în 
lume. Totodată, el a sub
liniat .hotărîrea Africii de 
a-și continua lupta de e- 
liberare națională și de ă 
acționa pentru eliminarea 
apartheidului.

Producția de aluminiu a 
Argentinei a crescut, în 
luna septembrie, cu 10 la 
sută, față de cea înregis
trată în aceeași perioadă a 
anului trecut — transmite 
agenția de presă spaniolă 
EFE, citînd un comunicat 
oficial. Creșterea s-a dato
rat unei mai bune folosiri 
a capacităților productive 
instalate s-a precizat în 
comunicat. '

Să menține aștfel ten
dința consemnată încă din 
luna martie privind utili
zarea în proporție de 97-98 
la sută a tuturor capaci
tăților productive națio
nale din domeniul indus
triei aluminiului, ceea ce 
asigură" o producție medie 
anuală de aproximativ 
12 500 tone, precizează co
municatul.

Datele publicate de presa 
din Filipine indică evoluția 

' pozitivă a producției a- 
gricole, semnalînd, în a- 
ceiași timp, sporirea livră
rilor sectoarelor . piscicol 
și forestier Astfel, după 
cum anunță publicația 
„Business Day", citată de 

1 agenția China Nouă, a- 
portul acestor sectoare lâ 
form area produsului na-.* 
țional global a crescut, îtj 
prima jumătate a acestui 
an, cu 1,33 la sută față de 

- intervalul corespunzător 
al anului trecut.

In programul său 
prinzător de relansare 
economiei, guvernul
pinez acordă prioritate dez
voltării agriculturii.

La chemarea sindicate
lor, în Nicaragua a fost 
organizată o zi de muncă 
patriotică Ia care au parti
cipat oameni ai muncii din 
orașe și sate, studenți, re
prezentanți ai intelectuali
tății. .

După cum relatează 
genția TASS, sumele 
alizate în cadrul zilei
muncă patriotică prestată 
la locurile de muncă au 
fost transferate în Fon
dul de sprijinire a revolu
ției populare.

cu- 
a 

fiii-

&

Șomajul în țările Pieței comune
BRUXELLES 27 (Ager

pres). — Numărul șomeri
lor în cele 12 țări membre 
ale Pieței comune a fost 
de 15,8 milioane în septem-' 
brie, în creștere cu 1,1 la 
sută față de august — po
trivit cifrelor date publi
cității de Comisia executi
vă a CEE, la Bruxelles. A- 
ceeași sursă precizează că 
în rîndurile tinerilor sub 
25 de ani șomajul a cres
cut cu 3,2 la sută. Cea mai 
mare parte d’intre tinerii

șomeri sînt cei care au ter
minat diferite școli și se 
află în căutarea unui prim 
loc de muncă, relevă agen
ția Associated Press.

Intr-o declarație făcută 
după publicarea cifrelor pri
vind șomajul, un purtător 
de cuvînt al Comisiei Pie
ței comune evidenția că 
„nu s-a înregistrat nici o 
ameliorare în ce privește 
situația utilizării forței de 
muncă față de situația e- 
xistentă anul trecut".

Organizația pentru Eliberarea Palestinei a ini
țiat o serie de acțiuni la nivelul organismelor ONU 
pentru a se pune în lumină practicile inumane ale 
forțelor israeliene de ocupație împotriva de.ținuților 
palestinieni. După cum informează agenția palestini
ană de presă WAFA, se urmărește obținerea trimite
rii unor comișji internaționale de anchetă pentru in
vestigarea cazurilor de tentativă de asasinat și a 
altor cazuri care ilustrează tratamentul rezervat deți- 
nuților palestinieni.

Primul șantier naval din 
Camerun va fi construit în 
portul maritim Douala, cel 
mai mare din țară și din 
întreaga zonă centrală a 
Africii, relatează agenția 
TASS.

Modernele echipamente 
cu care va fi dotat șantie
rul vor permite efectuarea 
de reparații atît la nave 
maritime cît și fluviale. La 
Douala vor fi realizate și 
alte , lucrări — adîncirea 
canalului navigabil, re
construcția cheiului pen
tru primirea cargourilor 
specializate în transpor
tul de containere.

Darea în funcțiune a șan
tierului naval va permite 
și îmbunătățirea activității 
portului Douala, prin care 
se realizează peste 90 la 
sută din traficul de mărfuri 
al țării.

a- 
re- 
de

V Africa
Australă

DOI TINERI âu. fost U- 
ciși cu focuri de armă în 

, Reggio Calabria, După 
cum a precizat poliția ita
liană, ei sînt victime ale 
sîngerosului război dintre 
clanurile rivale ale Mafi
ei. Poliția a precizat că, 
de la începutul anului, ră
fuielile de acest' gen s-au 
soldat cu 85 de morți în 
provincia Reggio Calabria, 
din sudul Italiei. In cursul 
unei recente descinderi, po
liția a arestat 77 de per
soane acuzate de a face 
parte din principalele 
două clanuri mafiote rivale.

se știe, la 13 noiembrie a- 
nul trecut, o reactivare a 
acestui vulcan a provocat 
o alunecare de teren, care 
a distrus orașul A micro și 
a provocat moartea celor 
21 000 locuitori ai săi.

EXPERȚII Institutului 
de vulcanologie de Ia 
Manizaleș, care contro
lează vulcanul Nevado del 
Ruiz, au precizat că 
craterul său continuă 
se ridice nori de fum
țiți de cenușă și de ema
nații de sulf. După

din 
să 

înso-

să, în 
orașul 
karta, 
născut
sa se 
sti'icta 
dicilor.

TIGRILOR 
condiții de 

un feno- 
Recent în-

NAȘTEREA
de Sumatra în 
captivitate este 
men foarte rar.

parcul zoologic din
indonezian Jogia- 
tigroaica Magrif a 
trei pui. „Familia" 

află în prezent sub 
supraveghere a me-

A ÎNCETAT din viață la 
cum . vîrsta de 67 de ani actorul

american Forrest Tucker, 
distribuit în multe seriale 
de televiziune 
filme de largă răspîndire. 
Tucker, a jucat 
lături de mari 
filmului american, cum ar 
fi Spencer Tracy, Gary 
Cooper și Walter Brennan.

IN PROVINCIA Jiangxi 
din RP Chineză a fost des
coperit un important ză- 
cămînt. de cărbune cu re
zerve estimate la peste 130 
milioane tone. Zăcămîntul 
— precizează agenția Chi
na Nouă — acoperă o zonă 
de 50 kilometri pătrați și 

. se află în vecinătatea u- 
nei căi ferate, ceea ce va 
facilita punerea sa în va
loare. Jiangxi dispune de 
rezerve verificate de căr
bune de 1,5 miliarde tone, 
constituind o sursă majoră 
pentru aprovizionarea u- 
nor provincii aflate la sud 
de fluviu] Yangtze.

și în alte

adesea a- 
actori . ai

PRETORIA 27 (Agerpres). 
— Incidente violente, noi 
victime umane, alte per
soane arestate — acestea 
sînt caracteristicile clima
tului social din Republica 
Sud Africană, unde, în Ul
timele 24 de ore, au fost 
semnalate, incidente grave 
între populația de culoare 
și forțele polițienești ale 
regimului de la Pretoria, 
notează agenția Associated 
Press. Potrivit surselor ofi
ciale sud-africane, doi ne
gri au fost uciși, iar alți 
patru răniți în cursul, unor 
demonstrații ce au avut loc 
în mai multe zone din 
RSA. De asemenea, conti
nuă incidentele în școlile 
rezervate populației de 
culcare care protestează 
împotriva condițiilor dis
criminatorii față de tinerii 
negri din instituțiile de-în- 
vățămînt ale țării. După 
cum 
UPI,
lor care 
ța de la 
trării în 
urgență,
zent la 329. Sursele neofi
ciale relevă însă că totalul 
victimelor este cu mult mai 
mare.

informează agenția 
numărul persoane- 

și-au pierdut via- 
12 iunie, data in- 
vigoare a stării de 
se ridică în pre-

»•

„Raportul UNEP pe anul 1986“
In raportul pe anul 1986 

consacrat stării mediului 
ambiant al Programului Na
țiunilor Unite pentru me
diul înconjurător fUNEP), 
publicat în capitala Ke- 
nyei, se prezintă Uri tablou 
întunecat și alarmant. Ra
portul subliniază, între al
tele, „prăpastia' enormă” e. 
xistentă între țările dez
voltate și țările în curs de 
dezvoltare. Starea sănătă
ții s-a îmbunătățit, morta
litatea infantilă a descres
cut în timp ce speranța de 
viață crește în aproape toa
te țările. Dar un copil năs
cut. în țările „lumii a treia"

are de 10 ori mai mult ne
șansa de a muri înaintea 
primei aniversări decît un 
copil care a vă-

său din Africa sau sudul 
Asiei.

Referitor la criza ali
mentară înregistrată în A-

DIN PRESA STRĂINA
(AGENȚIA FRANCE PRESSES

zut lumina zilei în- frica după 1984. se relevă, 
tr-b țară industrializată. In printre cauze de bază, 

>lus, un adult european sau 
nord-american poate spera 
să trăiască cu 20 de ani
mai mult decît alter egoul

, u- 
tilizarea necorespunzătoa
re a pămînt'urilor cultiva
ble, despăduririle și lipsa 
irigațiilor, cauze ale feno
menului de deșertificare.

Totodată, 10 milioane de 
km nătrați infestați de 
musca tse-tse sînt'complet 
inutilizabili pentru . crește
rea animalelor în Africa.

Pentru grupul țărilor in
dustrializate demn de re
levat sînt. consecințele po
luării. Acumulările de ga
ze în atmosferă pot deter
mina perturbații climatice 

. . majore înainte de a se 
scurge o jumătate de secol 
și ar putea provoca creș
terea nivelului general al 
mărilor între 0,20 și 1,40 
m, procese .ale căror conse
cințe sînt complet impre
vizibile.

Duminică și-a închis por- tocamioane) în RD Germa
nă, Mali, Polonia, Ungă 
riă; de mijloace de auto
matizare, tehnică de cal
cul, aparataj electrici, mo
toare electrice în URSS, 
Bulgaria, Cehoslovacia, RD 
Germană, Ungaria, RP Chi
neză, Franța, Anglia, Irak, 
Libia; de utilaje tehnolo
gice pentru industria chi
mică, petrochimică, meta- 
lurgică-și pentru industria 
alimentară în RD Germană, 
Iugoslavia, RP Chineză, 
URSS, Polonia, Cuba, Tur
cia, Siria, Irak, Pakistan; 
nave și utilaj naval în 
U.RSS și Cehoslovacia; rul
menți în Cehoslovacia, RD 
Germană, Polonia, Ungaria, 
India; de produse metalur
gice unor parteneri din 
URSS, Bulgaria, RD Ger
mană, Israel, Japonia, E- 
gipt, SUA, Olandă, Ku
weit, Belgia și de produ
se chimice și petrochimi
ce în Australia, Columbia, 
Bulgaria, Austria, Polo
nia, Olanda, Ungaria, Coas
ta de Fildeș, Benin, SUA, 
Iugoslavia, Madagascar, 
Mali, Pakistan, Peru, Zam
bia, Kenya, Spania, Tur
cia, Maroc, RF Germania, 
Venezuela, Arabia Saudi- 
tă.

Prin numărul și valoa
rea contractelor comerci
ale de export-import în
cheiate, ediția TIB ’86 
înscrie în rîndul manifes
tărilor care își aduc' o im
portantă contribuție la a- 
dîncirea și extinderea co
laborării economice a 
României cu tot mai mul
te state, pe baze echitabi- 

, le și reciproc avantajoa
se. Bogata și reprezentati
va ofertă românească 
facilitat mai buna 
noaștere a actualului 
tențial de producție și 
export al țării noastre 
cele mai diverse ramuri, 
îndeosebi în sectoarele de 
vîrf ale industriei. ■ 

(Agerpres)

țile Tîrgul Internațional 
București — ediția a XlI-a 
— manifestare economi- 
co-comercială anuală gaz- ’ 
duită de Capitala țării . 
noastre, desfășurat sub de
viza „Comerț — Coopera
re — Dezvoltare — Pace", 

Prin numărul ridicat de 
participant, ca și prin o- 
ferța comercială extrem, de 
variată și de înalt nivel 
tehnic și calitativ, atît a 
țării-gazdă cit și a celorlalți 
expozanți, cea de-a XII- 
a ediție a Tîrgului Inter
național București a pola
rizat interesul unui mare 
număr de vizitatori, de spe
cialiști și reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din 
zeci de țări de pe toate 
continentele. La actuala e- 
diție a TIB s-a desfășurat 
o intensă activitate de con
tacte și negocieri, . pentru 
identificarea și punerea în 
valoare de noi posibilități 
pe linia dezvoltării și di
versificării schimburilor co
merciale, extinderii coope
rării și specializării în pro
ducție. Acestea au fost 
nalizate prin semnarea 
numeroase contracte < 
merciale de export și 
import pentru 1986 și pen
tru anii următori, precum și 
prin înțelegeri de coopera
re și specializare în pro
ducție în diverse sectoare. 
Sînt de menționat, între 
altele, importantele con
tacte încheiate privind ex
portul României de mașini- 
unelte pentru așchiere și 
prelucrarea metalelor în 
Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, URSS, Bulgaria, Iu
goslavia, SUA, India, Ita
lia, Spania și Siria; de va
goane și locomotive Dies- 
sel-hidraulice în Austria, 
URSS, Bulgaria și Ungaria; 
de tractoare și mașini a- 
gricole în Egipt, Elveția, 
Cehoslovacia, URSS; de 
autovehicule (autoturisme 
de teren și de oraș, de au-

fi- 
a 
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URIC ANI: Toți cu ta
lent.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin . întreprinderii Cine-Cirie-

PETROSANI _  7 No- matograficc Județene Hu-
** ’ : Avertismentul, n^doara.

ti-
pe-

iembrie: __ __ ___
I-II; Unirea : Veșnic 
neri ; Parîngul: Viraj 
riculos.

LONEA: Despărțire 
blă.

TV.
du- 20,00 Telejurnal. 20,20

Pe drumul înfăptuirii noii 
VULCAN — Luceafărul: revoluții agrare. 20,35 Tea- 

A1 9-lea fecior. tru TV : Privește înainte
LUPENI — Cultura] : cu îndrăzneală. 21,50 Te- 

Șansa. lejurnal.

Mica publicitate
FAMILIA urează scum

pului lor Popa Gheorghe, 
la aniversarea a 44 ani, 
„La mulți ani (9159)

VIND urgent Dacia 1100, 
preț Convenabil. Petrila, 
8 Martie 5/21. (9165)

SCHIMB apartament 
camere, Aeroport, strada 
Păcii, Cu apartament 2 ca
mere. Informații telefon! 
41998. (9166)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Uiva- 
roșy Sigismund, eliberată 
de Preparația Petrila. O de
clar nulă. (9158)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hobocz- 
ki loan, eliberată de AUTL 
Petroșani. O declar nulă. 
(9160)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bițu 
Constantin, eliberată de 
I.M. Arfinoasa, O declar 
nulă. (9161) . •
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PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 7102, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (9163)

PIERDUT..legitimație de 
serviciu pe1 humele Varea 
Aurelian, eliberată de I.M. 
Aninoasa. O declar nulă. 
(9164)

PIERDUT, legitimație de 
bibliotecă pe numele Staicu 
Călin, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (9167)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 6724, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O dedat* 
nulă. (9168)

PIERDUT legitimație do 
serviciu pe numele Costan 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Petrila. O declar . nulă. 
(9169) . ’ '

DE FAMILIE

PĂRINȚII, copleșiți de durere, anunță decesul 
scumpei lor fiice ■ <

GHIURA OANA-ANDREEA (6 ani) 
Inmormîntarea va avea loc miercuri, 29 octombrie 

de la domiciliu — Lupeni.
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